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Δηνηκαζηείηε θαιά κνπ παηδηά λα αθνύζεηε ηελ 

θαηαπιεθηηθή ηζηνξία, «ην παξακύζη ησλ ζπαζηώλ». 

Μηα θνξά θη έλα θαηξό, θάπνπ πάλσ ζηε Γε, ζε 

κηα θάπνηα γεηηνληά πνπ ήηαλ όπσο όιεο νη γεηηνληέο, 

δνύζαλ έμη παηδηά πνπ ήηαλ θη απηά όπσο όια ηα παη-

δηά. 

Έπαηδαλ κε ηα παηρλίδηα ηνπο, όπσο θάλνπλ όια 

ηα παηδηά θαη πνηέ δε καιώλαλε. Γειαδή ζρεδόλ πνηέ, 

όπσο άιισζηε θάλνπλ όια ηα παηδηά. 

Έηζη ε γεηηνληά ήηαλ πάληα όκνξθε θαη γεκάηε 

κε ηα γέιηα θαη ηηο θσλέο ησλ παηδηώλ. Γειαδή, ζρε-

δόλ πάληα. 

Με δπν ιόγηα. Ήηαλ κηα ραξνύκελε γεηηνληά, ό-

πσο ζρεδόλ όιεο νη γεηηνληέο. 

Κάπνηε όκσο, ζ’ απηή ηε γεηηνληά έγηλαλ όια ε-

θείλα πνπ μέξνπκε ζαλ, «ην παξακύζη ησλ ζπαζηώλ». 

Ξέραζα λα ζαο πσ ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ.  

Λνηπόλ ήηαλ ε Διέλε, ε Μαξία, ν Νίθνο, ν Μηρά-

ιεο, ν Πέηξνο, θη ν Λάθεο. 
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Η Διέλε είρε έλα όκνξθν θνπθιόζπηην κε πνιιέο 

θνύθιεο, όκνξθεο κεγάιεο θαη κηθξέο, μαλζέο θαη κε-

ιαρξηλέο κε ρξσκαηηζηά θνξέκαηα θαη ρξπζά ζηνιίδηα. 

Ο Νίθνο είρε έλα απηνθηλεηάθη θόθθηλν από απηά 

πνπ έρνπλ θώηα θαη αζεκέληεο ξόδεο.  

Με ην απηνθηλεηάθη ηνπ Νίθνπ πήγαηλαλ βόιηα 

ηηο θνύθιεο ηεο Διέλεο.  

Η Μαξία είρε έλα ζθνηλάθη, μέξεηε απ’ απηά πνπ 

ηα γπξλνύλ θαη πεδάλε θη ν Μηράιεο είρε κηα κπάια 

πνπ έπαηδαλ πνδόζθαηξν θαη «κήια». 

Ξέξεηε ηα «κήια» είλαη εθείλν ην παηρλίδη πνπ 

βάδνπλ έλαλ ζηε κέζε θαη πξνζπαζνύλ λα πεηάμνπλ ηε 

κπάια από πάλσ ηνπ ρσξίο λα κπνξεί λα ηελ πηάζεη. 

Ο Πέηξνο είρε σξαίνπο γπάιηλνπο βώινπο, ρξσ-

καηηζηνύο, θίηξηλνπο, γαιάδηνπο, πξάζηλνπο θαη θόθθη-

λνπο.  

Ο Λάθεο είρε έλα παηίλη, αιιά πξνηηκνύζε λα 

παίδεη κόλνο ηνπ θαη δελ ην έδηλε ζηα άιια παηδηά λα 

παίμνπλ θη απηά. 

Τέινο πάλησλ θάπσο έηζη ήηαλ ζηε γεηηνληά ηα 

πξάγκαηα. 
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Οη κέξεο θπινύζαλ θαη ηα παηδηά πεξλνύζαλ θα-

ιά, ώζπνπ κηα κέξα ν Λάθεο άξρηζε λα ιέεη ζηα παηδηά 

κηα ηζηνξία πνπ είρε δεη ζηε ηειεόξαζε. 

Ήηαλ ιεεη θάηη άλζξσπνη πάλσ ζε άινγα πνπ 

ηνπο έιεγαλ ηππόηεο. 

Οη ηππόηεο θνξνύζαλ όκνξθα ξνύρα θαη ρξσκα-

ηηζηά θαπέια.  

Ήηαλ πνιύ δπλαηνί θαη θνβεξνί νη ηππόηεο.  

Κξαηνύζαλ ζπαζηά θαη θάλαλε πόιεκν κε θάηη 

άιινπο ηππόηεο θαη ηνπο ληθνύζαλ. 

Ύζηεξα γύξηδαλ ζην ζπίηη ηνπο πνπ ην ιέγαλε θά-

ζηξν θαη γηλόληνπζαλ ήξσεο.  

Κάλαλε θαη κεγάιεο γηνξηέο επεηδή είραλ ληθήζεη.  

Τα παηδηά άθνπζαλ ηελ ηζηνξία θαη πνιύ ηνπο ά-

ξεζε.  

Ο Νίθνο είπε, «Ωξαία ζα ήηαλ λα είκαζηε θη εκείο 

ηππόηεο». 

«Ναη», είπε ν Πέηξνο, «αιιά δελ έρνπκε άινγα». 

«Ούηε ζπαζηά», είπε ε Μαξία. 
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«Γελ πεηξάδεη πνπ δελ έρνπκε άινγα» είπε ν Λά-

θεο, «όζν γηα ζπαζηά, κπνξνύκε λα θηηάμνπκε». 

«Πσο;» ξώηεζε ν Μηράιεο «δελ μέξνπκε». 

«Γελ είλαη δύζθνιν» ηνπ απάληεζε ν Λάθεο «έλα 

ζθπξί θη έλα πξηόλη ρξεηάδεηαη κόλν». 

Κάπνπ εθεί ηειείσζε ε θνπβέληα γηα ηα ζπαζηά 

θαη ηα παηδηά μαλάξρηζαλ ην παηρλίδη ηνπο. 

Τελ άιιε κέξα ν Λάθεο έπηαζε ην Μηράιε πνπ ηα 

θαηάθεξλε θαιά ζε όηη έθαλε θαη ηνπ είπε: 

«Μηράιε, βξήθα ζην ζπίηη κνπ έλα ζθπξί θη έλα 

πξηόλη. Αλ ζνπ ηα δαλείζσ ζα θηηάμεηο έλα ζπαζί γηα 

ζέλα θη έλα γηα κέλα;» 

«Δληάμεη» απάληεζε ν Μηράιεο θαη ηόηε ν Λάθεο 

ηνπ έθεξε ηα εξγαιεία. 

Ο Μηράιεο έςαμε θαη βξήθε μύια, ηα πξηόληζε, ηα 

θάξθσζε θαη ηα ζπαζηά ήηαλ έηνηκα. 

Ύζηεξα, πήξαλ παιηέο εθεκεξίδεο ηηο δίπισζαλ 

θη έθηηαμαλ ράξηηλα θαπέια.  

Καηόπηλ πήξαλ δπν ραξηόληα ηα έθαλαλ ζαλ ρσλί, 

ηνπο έβαιαλ δπν κηθξά ραξηάθηα πνπ έκνηαδαλ κε απ-
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ηηά θαη ηνπο δσγξάθηζαλ θαη δπν κεγάια κάηηα. Βξή-

θαλ θαη δπν παιηά ζθνππόμπια έβαιαλ ηα ραξηόληα 

ζηελ κηα άθξε θαη ηα έθαλαλ λα κνηάδνπλ κε άινγα.  

Φόξεζαλ ινηπόλ ηα θαπέια, θαβάιεζαλ ηα άιν-

γα, δειαδή ηα ζθνππόμπια, πήξαλ ηα ζπαζηά θη έγηλαλ 

ηππόηεο. 

Τα άιια παηδηά όηαλ ηνπο είδαλ δήιεςαλ όκσο ν 

Μηράιεο δελ ήζειε λα θηηάμεη άιια ζπαζηά, έηζη πξώ-

ηνο ν Πέηξνο πήγε ζην Λάθε θαη ηνπ δήηεζε ην ζθπξί 

θαη ην πξηόλη γηα λα θηηάμεη θη απηόο ζπαζί. 

Ο Λάθεο ηνπ ηα έδσζε αιιά κε ηε ζπκθσλία όηη 

ν Πέηξνο ζα έθηηαρλε δπν ζπαζηά. Έλα γηα ηνλ ίδην θαη 

έλα γηα ηνλ Λάθε.  

Έηζη θη έγηλε. 

Έγηλε ινηπόλ θη ν Πέηξνο ηππόηεο κε ζπαζί θη ά-

ινγν-ζθνππόμπιν θαη ν Λάθεο είρε ηώξα δπν ζπαζηά. 

Γηα λα κε ζαο δαιίδσ ην έλα κεηά ην άιιν όια ηα 

παηδηά δαλείζηεθαλ από ην Λάθε ην ζθπξί θαη ην 

πξηόλη θη έθηηαμαλ ζπαζηά.  

Όινη έθηηαμαλ από δπν, έλα γηα ηνπο ίδηνπο θη έλα 

γηα ην Λάθε. 
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Έηζη όινη έγηλαλ ηππόηεο θη ν Λάθεο πνπ δελ είρε 

θηηάμεη θαλέλα ζπαζί είρε ηώξα πέληε ζπαζηά κόλν θαη 

κόλν επεηδή είρε δαλείζεη ηα εξγαιεία ζη’ άιια παηδηά. 

Να ινηπόλ πνπ ν ζηξαηόο ήηαλ έηνηκνο θαη ζαλ 

ζηξαηόο πνπ ήηαλ άξρηζε λα παίδεη άιια παηρλίδηα. 

Σηξαηησηηθά. Παξέιαζε, μηθνκαρία θαη ηέηνηα. 

Όπσο μέξεηε δίπια ζε θάζε γεηηνληά ππάξρεη κηα 

άιιε γεηηνληά. Έηζη θαη ζηε δηθή καο γεηηνληά ππήξρε 

δίπια κηα άιιε.  

Δθεί ινηπόλ ζηελ δηπιαλή γεηηνληά ηα παηδηά έκα-

ζαλ γηα ηα ζπαζηά θαη ηνπο ηππόηεο θαη θάπνηα κέξα 

ήξζαλ θαη δήηεζαλ από ην Λάθε ηα εξγαιεία γηα λα 

θηηάμνπλ θη εθείλα ζπαζηά.  

Ο Λάθεο ηνπο ηα έδσζε κε ηελ ίδηα ζπκθσλία.  

Έηζη ηα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεηηνληάο πνπ ήηαλ 

πέληε έθηηαμαλ ζπαζηά θαη έγηλαλ θη απηά ηππόηεο.  

Ο Λάθεο απέθηεζε αθόκε πέληε ζπαζηά θαη ηώξα, 

αλ θαη δελ είρε θηηάμεη θαλέλα κόλνο ηνπ, είρε δέθα. 

Τώξα θάζε γεηηνληά είρε ην δηθό ηεο ζηξαηό θαη 

ηνπο δηθνύο ηεο ηππόηεο. 
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Τη ηα ζέιεηε όκσο νη ζηξαηνί είλαη γηα λα θάλνπλ 

πνιέκνπο θη έηζη πξηλ πεξάζεη πνιύο θαηξόο έγηλε ν 

πξώηνο πόιεκνο. 

Καθό πξάγκα ν πόιεκνο, έπεζε πνιύ μύιν.  

Ο Νίθνο έθαγε κηα θισηζηά ζην πόδη πνπ κειά-

ληαζε θαη πξήζηεθε.  

Τνπ Μηράιε ηνπ ρηύπεζαλ ηε κύηε θη έηξεραλ αί-

καηα.  

Η Μαξία έθαγε κηα ζην θνύηειν θη έθαλε έλα κε-

γάιν θαξνύκπαιν.  

Η Διέλε έπεζε θαη ρηύπεζε ην ρέξη ηεο ζηνλ α-

γθώλα θαη ν Πέηξνο γξαηζνπλίζηεθε ζηελ πιάηε.  

Καη ζηελ δηπιαλή γεηηνληά ηα ίδηα, όινη ήηαλ γξα-

ηζνπληζκέλνη θαη ρηππεκέλνη θαη ην ρεηξόηεξν είραλ 

ζπάζεη όια ηα ζπαζηά.  

Όια, εθηόο από εθείλα ηνπ Λάθε πνπ ηελ εκέξα 

πνπ έγηλε ν πόιεκνο είρε κείλεη ζην ζπίηη ηνπ. 

Έηζη πάεη ν ζηξαηόο γηαηί ρσξίο ζπαζηά ηη ζηξα-

ηόο ζα ήηαλ; 
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Όκσο αθνύ πέξαζαλ κεξηθέο κέξεο όινη ήζειαλ 

λα μαλαθηηάμνπλ ην ζηξαηό ηνπο. 

Πήγαλ ινηπόλ πάιη ζην Λάθε θαη όπσο θαη ηελ 

πξώηε θνξά δαλείζηεθαλ ηα εξγαιεία θαη μαλάθηηαμαλ 

ζπαζηά. 

Τν ίδην έθαλαλ θαη ηα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεηην-

ληάο. 

Έηζη νη ζηξαηνί μαλαθηηάρηεθαλ θη ν Λάθεο είρε 

ηώξα άιια δέθα θαηλνύξγηα ζπαζηά. Γειαδή καδί κε 

ηα παιηά είρε καδέςεη αθξηβώο είθνζη ζπαζηά κόλν θαη 

κόλν επεηδή είρε ηα εξγαιεία. 

Όκσο ηώξα ηα παηδηά ήμεξαλ ηη ζεκαίλεη πόιεκνο 

θαη δελ ήζειαλ θαζόινπ λα μαλαπάζνπλ όια εθείλα 

πνπ πάζαλε ηελ πξνεγνύκελε θνξά. 

«Παηδηά δελ ζέισ λα μαλαπνιεκήζνπκε» είπε ε 

Διέλε. 

«Ούηε θη εγώ» είπε ν Νίθνο. 

Τόηε ν Μηράιεο είρε κηα ηδέα. 

«Να πάκε λα βξνύκε ηα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεη-

ηνληάο θαη λα ηνπο πνύκε λα ελώζνπκε ηνπο ζηξαηνύο» 

είπε. 
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«Ωξαία» είπε ε Μαξία, «θαιύηεξα λα είκαζηε έ-

λαο κεγάινο ζηξαηόο θαη λα γίλνπκε θίινη». 

Όινη ζπκθώλεζαλ θαη ηελ άιιε κέξα μεθίλεζαλ 

γηα ηε δηπιαλή γεηηνληά. 

Τα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεηηνληάο όηαλ ηνπο είδαλ 

ηξόκαμαλ, όκσο όηαλ πξόζεμαλ όηη δελ θξαηνύζαλ 

ζπαζηά θαη όηη δελ είραλ έξζεη κε θαθό ζθνπό θάζηζαλ 

θαη κίιεζαλ καδί ηνπο. 

Πξώηνο κίιεζε ν Μηράιεο. 

«Γελ ζέινπκε άιιν πόιεκν» είπε, «ζθεθηήθακε 

λα ελώζνπκε ηνπο ζηξαηνύο καο θαη λα γίλνπκε θίινη». 

Τα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεηηνληάο ράξεθαλ θαζώο 

θη απηά δελ ήζειαλ άιιν πόιεκν. 

«Δληάμεη» είπε ν Γηώξγνο, πνπ ήηαλ θαη ν πην κε-

γάινο, «ηέινο νη πόιεκνη, ηώξα ζα γίλνπκε θίινη». 

Κάζηζαλ ινηπόλ καδί θη αθνύ είπαλ ηα νλόκαηά 

ηνπο γηα λα γλσξηζηνύλε άξρηζαλ λα παίδνπλ. 

Δθηόο από ην Γηώξγν ινηπόλ ηα παηδηά ηεο δηπια-

λήο γεηηνληάο ήηαλ ν Σηέιηνο, ν Βαζίιεο, ε Σνθία θαη ε 

Άλλα. 
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Οη κέξεο ύζηεξα από ηελ ζπκθσλία γηα ηελ έλσ-

ζε ησλ ζηξαηώλ θπινύζαλ ήξεκα. Τα παηδηά καδεπό-

ληνπζαλ πόηε ζηε κηα θαη πόηε ζηελ άιιε γεηηνληά, 

έθαλαλ παξέιαζε θη έπαηδαλ καδί πνιιά παηρλίδηα. 

Δίραλ μεράζεη ην μύιν πνπ είρε πέζεη θαη ηώξα εί-

ραλ γίλεη θίινη. 

Όινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη. Όινη εθηόο από ηνλ 

Λάθε πνπ είρε είθνζη ζπαζηά θαη δελ ήμεξε ηη λα ηα 

θάλεη. Έηζη ν Λάθεο ζθέθηεθε θάηη πνιύ θαθό. 

Μηα κέξα πνπ ηα παηδηά έθαλαλ παξέιαζε πήγε 

θαη ηνπο είπε: 

«Παηδηά, νη ζηξαηνί έρνπλ αξρεγό. Πξέπεη λα βά-

ινπκε αξρεγό ζην ζηξαηό». 

«Τν Μηράιε» θώλαμε ν Πέηξνο. 

«Όρη ην Γηώξγν» είπε ν Βαζίιεο, «από ηε δηθή 

καο γεηηνληά ζα είλαη ν αξρεγόο» 

«Γηαηί;» είπε ε Διέλε, «ζην πόιεκν εκείο είρακε 

ληθήζεη». 

«Τη ιεο» ηεο απάληεζε ε Άλλα «εκείο είρακε λη-

θήζεη». 
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Πεο ν έλαο, πεο ν άιινο, ράιαζε ε ζπκκαρία θαη 

λα πάιη δπν ζηξαηνί θαη λα πάιη πόιεκνο. 

Τώξα ηη λα ζαο πσ, θαληαδόζαζηε ηη έγηλε ζηε 

κάρε.  

Πάιη θαξνύκπαια, πάιη πξεζκέλα πόδηα, πάιη 

αλνηγκέλεο κύηεο θαη ηα ζπαζηά όια ζπαζκέλα. 

Η ίδηα ηζηνξία ινηπόλ επαλαιακβάλεηαη. 

Πέξαζαλ ιίγεο κέξεο θη άληε πάιη από ηελ αξρή 

ηα παηδηά λα πεγαίλνπλ ζην Λάθε λα δεηήζνπλ ην 

πξηόλη θαη ην ζθπξί γηα λα θηηάμνπλ θαηλνύξγηα ζπα-

ζηά. 

Όκσο απηή ηε θνξά ν Λάθεο είρε θαηλνύξγηεο 

απαηηήζεηο. 

«Γελ ζαο δίλσ ηα εξγαιεία» ηνπο είπε, «αλ ζέιεηε 

ζπαζηά πάξηε απ’ απηά πνπ έρσ θαη δώζηε κνπ γηα α-

ληαιιαγή ηα παηρλίδηα ζαο». 

Τα παηδηά ην ζθέθηεθαλ, δελ ηνπο άξεζε θαζόινπ 

ε ηδέα αιιά όκσο ήζειαλ πνιύ ηα ζπαζηά θη έηζη απν-

θάζηζαλ λα δώζνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο. 
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Έηζη πήξαλ όινη από έλα ζπαζί θη ν Λάθεο από 

είθνζη πνπ είρε ηνπ έκεηλαλ κόλν δέθα αιιά είρε θη 

όια ηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ. 

Κη ε δσή ζπλερίζηεθε όκνηα θη απαξάιιαρηε.  

Παξειάζεηο θαη μηθνκαρίεο θη ύζηεξα από ιίγν 

θαηξό έλαο αθόκε πόιεκνο. 

Πάιη ηα ίδηα, θαηλνύξγηα θαξνύκπαια, θαηλνύξ-

γηα πξεμίκαηα θαηλνύξγηεο γξαηζνπληέο θαη πάιη όια 

ηα ζπαζηά ζπαζκέλα. 

Καη μαλά από ηελ αξρή. Τα παηδηά μαλαπήγαλε 

ζην Λάθε θαη ηνπ δήηεζαλ ηα εξγαιεία γηα λα θηηά-

μνπλ θαηλνύξγηα ζπαζηά. Ο Λάθεο όκσο είρε αθόκε 

δέθα ζπαζηά θαη δελ έδσζε ηα εξγαιεία ζηα παηδηά. 

«Να πάξεηε από ηα δηθά κνπ ζπαζηά» ηνπο είπε 

πάιη «θαη λα κνπ δώζεηε ηα παηρλίδηα ζαο». 

«Γελ έρνπκε άιια παηρλίδηα» ηνπ είπε ε Μαξία, 

«καο ηα πήξεο όια ηελ πξνεγνύκελε θνξά» 

«Τόηε λα θύγεηε από ‘δσ» απάληεζε ν Λάθεο 

«δελ έρεη νύηε εξγαιεία νύηε ζπαζηά. Άκα βξείηε παη-

ρλίδηα μαλαειάηε». 

Τα παηδηά έθπγαλ απνγνεηεπκέλα. 
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Σε ιίγν ήξζαλ θαη ηα παηδηά ηεο δηπιαλήο γεηην-

ληάο αιιά θαη ζ’ απηά ν Λάθεο είπε ηα ίδηα. Έηζη έθπ-

γαλ θη απηά ην ίδην ζηελαρσξεκέλα θαη πήξαλ ην δξό-

κν γηα λα γπξίζνπλ ζηε δηθή ηνπο γεηηνληά. 

Πεξλώληαο από ηε κηθξή πιαηεία ηεο γεηηνληάο 

ζπλαληήζεθαλ κε ηα άιια παηδηά πνπ θαζόληνπζαλ 

ζηελαρσξεκέλα. 

«Τη λα γίλεη» είπε ν Γηώξγνο « ηέινο ν πόιεκνο» 

«Δ, δελ πεηξάδεη» ηνπ απάληεζε ν Πέηξνο «θαιύ-

ηεξα, ζα παίδνπκε πάιη κε ηα παηρλίδηα καο. Ούηε γξα-

ηζνπληέο, νύηε θισηζηέο. Καιύηεξα». 

«Δκείο δελ έρνπκε παηρλίδηα» είπε ε Σνθία «καο 

ηα πήξε όια ν Λάθεο». 

«Ούηε θη εκείο έρνπκε» είπε ζιηκκέλα ε Μαξία. 

«Τν παιηόπαηδν» θώλαμε ζπκσκέλνο ν Νίθνο «κε 

απηέο ηηο ηζηνξίεο κε ηνπο ηππόηεο καο έθαλε λα ηνπ 

δώζνπκε όια καο ηα παηρλίδηα γηα λα πάξνπκε ηα ζπα-

ζηά πνπ θηηάμακε κόλνη καο». 

«Κη όια απηά κόλν θαη κόλν επεηδή είρε έλα 

πξηόλη θη έλα ζθπξί» είπε ν Βαζίιεο. 
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«Μαο μεγέιαζε» είπε ε Διέλε, «πάκε λα πάξνπκε 

πίζσ ηα παηρλίδηα καο» 

«Ναη, πάκε λα ηα πάξνπκε» είπε ν Σηέιηνο. 

Ξεθίλεζαλ ινηπόλ όινη καδί θαη πήγαλε ζην ζπίηη 

ηνπ Λάθε. Κηύπεζαλ ην θνπδνύλη θαη πεξίκελαλ. 

Ο Λάθεο όκσο πνπ ηνπο είδε δελ ηνπο άλνηγε ηελ 

πόξηα. 

Τόηε ν Μηράιεο ηνπ θώλαμε: 

«Λάθε, ζέινπκε ηα παηρλίδηα καο. Άλνημέ καο λα 

ηα πάξνπκε». 

Ο Λάθεο όκσο δελ είρε ζθνπό λα ηνπο ηα δώζεη. 

«Γε ζαο δίλσ ηίπνηα» ηνπο είπε, «λα θύγεηε από 

‘δσ γηαηί ζα θσλάμσ ηε κακά κνπ» 

«Γε θεύγνπκε ρσξίο ηα παηρλίδηα καο» θώλαμε ν 

Γηώξγνο. 

«Γε ζαο ηα δίλσ θαη δε ζαο αλνίγσ» απάληεζε κε 

πείζκα ν Λάθεο. 

Τόηε ηα παηδηά έθαλαλ έλα ζρέδην. 
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Άξρηζαλ λα θσλάδνπλ θαη λα πεηάλε πέηξεο ζηε 

πόξηα ηνπ ζπηηηνύ γηα λα αλαγθάζνπλ ηα Λάθε λα έρεη 

εθεί ζηξακκέλε ηε πξνζνρή ηνπ θη ν Γηώξγνο, πνπ ή-

ηαλ πην ςειόο, πήγε κε ην Μηράιε ζην παξάζπξν πνπ 

ήηαλ από ηελ άιιε κεξηά ηνπ ζπηηηνύ.  

Ο Γηώξγνο αλέβαζε ην Μηράιε ζηνπο ώκνπο ηνπ 

γηα λα θηάζεη ζην παξάζπξν θη απηόο αθνύ ην άλνημε 

πήδεζε κέζα ζην ζπίηη. 

Ύζηεξα έηξεμε γξήγνξα θη άλνημε ηελ πόξηα. Τό-

ηε όια ηα παηδηά όξκεζαλ κέζα ζην ζπίηη.  

Πξηλ πξνιάβεη ε κακά ηνπ Λάθε πνπ κόιηο είρε 

έξζεη λα θάλεη ηίπνηα, ηα παηδηά είραλ πάξεη όια ηνπο 

ηα παηρλίδηα θαη ηα δέθα ζπαζηά πνπ είραλ πεξηζζέςεη, 

είραλ δώζεη θαη δπν γεξέο θαξπαδηέο ζην Λάθε θη εί-

ραλ θύγεη ηξέρνληαο. 

Ύζηεξα από απηά κπήθαλ ζηελ ηζηνξία καο θαη νη 

κεγάινη. 

Η κακά ηνπ Λάθε πήγε ζηελ αζηπλνκία θαη έθαλε 

παξάπνλα.  

Η αζηπλνκία θώλαμε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ θαη 

ηνπο έθαλε παξαηεξήζεηο. 
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Οη γνλείο βάιαλε ηηο θσλέο ζηα παηδηά αιιά ηη ηα 

ζέιεηε, θαλείο δελ κπόξεζε λα ηνπο πάξεη πίζσ ηα παη-

ρλίδηα ηνπο. 

Γελ κπόξεζε γηαηί απηά ηα παηρλίδηα ήηαλ δηθά 

ηνπο θαη γηαηί είραλ αγσληζηεί γηα λα ηα θξαηήζνπλ. 

Ο κόλνο ρακέλνο ήηαλ ν Λάθεο πνπ θαλείο πηα 

δελ ηνπ κίιαγε θαη πνπ ζην ηέινο έζθαζε από ην θαθό 

ηνπ όπσο ζα ζθάζνπλ θάπνηα κέξα όινη νη Λάθεδεο 

ηνπ θόζκνπ, κόλν θαη κόλν γηα λα είλαη ηα παηδηά ρα-

ξνύκελα θαη λα έρνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο. 

Όζν γηα ηα ζπαζηά πνπ πεξίζζεςαλ, ηα παηδηά 

απνθάζηζαλ πσο δελ είραλ θακηά δνπιεηά κε ηα παη-

ρλίδηα ηνπο. 

Απνθάζηζαλ ινηπόλ, καδί κε ηα παηδηά ηεο δηπια-

λήο γεηηνληάο πνπ ηώξα ήηαλ νη θαιύηεξνί ηνπο θίινη, 

λα ηα θαηαζηξέςνπλ. 

Έηζη, ζηε γηνξηή ηνπ Ατ Γηάλλε ηνπ Κιήδνλα, μέ-

ξεηε ηόηε πνπ αλάβνπλ ηηο θσηηέο ζηηο γεηηνληέο θαη 

πεδάλε από πάλσ, πέηαμαλ όια ηα ζπαζηά ζηε θσηηά 

θη νξθίζηεθαλ λα κελ μαλαπηάζνπλ πνηέ ζπαζηά ζηα 

ρέξηα ηνπο. 
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Απηό ήηαλ θαιά κνπ παηδηά «ην παξακύζη ησλ 

ζπαζηώλ» πνπ όπσο όια ηα παξακύζηα ηειεηώλεη θη απ-

ηό κε ην,  

…θη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα. 

Καη λα μέξεηε πσο ζη’ αιήζεηα έδεζαλ θαιά, γηαηί 

όινη όζνη πέηαμαλ ηα ζπαζηά έδεζαλ θαιά.  

Όινη, εθηόο από ηνπο Λάθεδεο. 


